
 

 

Privacyverklaring voor auteurs en freelancers (versie november 2021) 

 

De Uitgeversgroep ontwikkelt al 30 jaar flexibel inzetbare content voor het praktijk- en beroepsgerichte 

onderwijs voor vmbo- en mbo- en hbo-opleidingen. Wij geloven in het boek als leidraad voor goed 

onderwijs. Het geeft structuur, rust en houvast aan leerlingen en docenten. Daarnaast zien wij de 

kracht van digitaal onderwijsmateriaal, waarin praktijk en theorie nauw met elkaar samengaan. Digiplein is 

het online leerplatform van de Uitgeversgroep waar je ons onderwijsmateriaal kunt vinden en gebruiken. 

Om gebruik te kunnen maken van Digiplein moet je je eenmalig registreren, daarna kun je inloggen en 

het onderwijsmateriaal van de Uitgeversgroep gebruiken. 

Wij (rechtspersonen De Educatieve Uitgeversgroep B.V., De Educatieve ContentGroep B.V., De Educatieve 

ProductieGroep B.V., De Educatieve ScholingsGroep B.V. inclusief ons online leerplatform “Digiplein”, 

hierna te noemen Uitgeversgroep) respecteren de privacy van alle personen die persoonlijke gegevens 

aan ons verstrekken of hebben verstrekt. De Uitgeversgroep verwerkt jouw gegevens in het kader van 

haar dienstverlening. Wij zijn er verantwoordelijk voor om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te 

beschermen en houden ons hierbij aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  De 

Uitgeversgroep is verantwoordelijke in de zin van de AVG en is gevestigd aan het Sterrenbeeld 13, 5215 

MK te ’s-Hertogenbosch. Je kunt ons bereiken op 073-6130309 of via e-mail privacy@uitgeversgroep.nl

  

De Uitgeversgroep verwerkt de volgende persoonsgegevens van auteurs/freelancers: 

 Voornaam, voorletter, tussenvoegsel, achternaam en geslacht  

 Adres, postcode, woonplaats  

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Kopie identiteitsbewijs, KvK-nummer, BSN-nummer, IBAN-nummer, geboortedatum 

 Voortgangsgesprekken, e-mails 

 Honorarium op basis van opdrachten c.q. verkopen 

 Naam, afdeling, adres, postcode en woonplaats van de school/bedrijf waar je werkzaam bent 

 Functiegegevens 

 Interesses in vakgebieden en opleidingen  

 School niveau waar je werkzaam bent  

 

De Uitgeversgroep verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

 Het sluiten/uitvoeren van overeenkomsten en het toegang verschaffen tot het online 

leerplatform d.m.v. inlogprocedure (identificatie, authenticatie en autorisatie). 

 Aanleggen en bijhouden van een auteursdossier.  

 Relatiebeheer en managementinformatie. 

 Administratieve verwerking en wettelijke verplichting. 

 

mailto:privacy@uitgeversgroep.nl
mailto:privacy@uitgeversgroep.nl


 

Veiligheidsmaatregelingen en sub verwerkers: 

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens 

te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden 

door de Uitgeversgroep verwerkt binnen de EER. Wij hebben schriftelijke verwerkersovereenkomsten 

afgesloten met externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken. Wij 

verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. 

De Uitgeversgroep kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade 

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens door een derde partij.  

 

Recht op inzage en correctie: 

Auteurs hebben het recht om inzage te vragen in hun auteursdossier. Dit kan middels een schriftelijk 

verzoek bij Kim de Bakker - Teketay. Binnen 4 weken wordt de gevraagde informatie beschikbaar gesteld. 

Daarnaast kunnen zij om een correctie vragen als de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig 

zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. Dit recht is niet bedoeld voor het 

corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies waarmee een auteur het niet eens is. Een 

auteur mag wel een schriftelijke mening toevoegen aan het auteursdossier.  

Na beëindiging van de samenwerking waarbij de auteur c.q. ontwikkelaar schriftelijk heeft aangegeven de 

samenwerking te willen beëindigen, wordt het dossier nog 2 jaar bewaard. Op deze bewaartermijn zijn de 

gegevens waarop een fiscale bewaarplicht geldt uitgezonderd. Dit zijn bijvoorbeeld een kopie van het 

identiteitsbewijs, de loonbelastingverklaring, informatie over afspraken en honorarium. Deze worden tot 7 

jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard. 

 

Social Media: 

De Uitgeversgroep is niet verantwoordelijk voor de omgang van persoonsgegevens door deelnemers aan 

zijn social media kanalen.  

 

Updates privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De laatste versie van de 

privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. 

 

Vragen en/of opmerkingen: 

Voor vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring of de werking van onze online leerplatform kun 

je terecht bij: De Educatieve Uitgeversgroep B.V.,  Het Sterrenbeeld 13, 5215 MK te ’s-Hertogenbosch. 

Telefonisch bereikbaar via 073-6130309 of mailen naar privacy@uitgeversgroep.nl. 
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